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  مهالمقد  

 

 - أسعءر مواد البنء  إصحدى أهم النشرات التي يادرهء مركز اإلصحاء لمؤشر  الشهريةالنشرة  د  تع

في  مهمءا  ل مدخلا التي تشك   ةالمهم  أسعءر مواد البنء  من المؤشرات االقتاءدية  د  تع، صحيث أبوظبي

القيءسية لنشءط  البحث في مختلف المجءالت، كمء يمكن استخدامهء في تركيب األرقءمالتخطيط و

وقد  .لثءبتةوبءلتءلي االستفءدة منهء في صحسءب النءتج المحلي اإلجمءلي بءألسعءر ا ،اإلنشء ات

تستخدمهء  مواد البنء  التي بيءنءت أسعءرصحرصت األجهزة اإلصحاءئية في مختلف البلدان على جمع 

ر عمراني ونمو متواصل في ق مء تشهده إمءرة أبوظبي من تطو  لمنطمن و شريحة كبيرة من النءس.

 تظمة.باورة منعلى جمع بيءنءت أسعءر تلك المواد  اإلصحاء دأب مركز  قطءع اإلنشء ات

 

كمء في  مجموعة من مجموعءت مواد البنء  الرئيسة وعشرين صحدىإل سعءرأصحركة  التقرير هذا ويضم  

 وراسمي السيءسءت القرار خذيسعءرهء مت  أ، الذي يسءعد نشر صحركة متوسطءت (5جدول )

تبطة به التخطيط واتخءذ القرارات الداعمة لقطءع مواد البنء  وغيره من القطءعءت المر على والبءصحثين

 .والمعتمدة عليه
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 ملخص التنفيذي

 

شهر مقءرنة بكل من  3102 يونيو البنء  خلل شهر مواد أسعءر متوسط حركةل م هذا التقرير تحليلا يقد  

من العءم  الربع الثءنيو 3102الربع األول مقءرنة بكل من  الربع الثءنيو ،3103 يونيووشهر  3102 مءيو

 :اتالتغي رهذه  أهممن و السءبق

 

مجموعة %، و15.0بنسبة  العمءلة متوسط أسعءر مجموعةكل من  يونيوع خلل شهر ارتف ▲
مقءرنة % 0.0 ةبنسب البلط والرخءممجموعة و، %0.1بنسبة  سمنتواإل %،..0بنسبة األصبءغ 
 .3102 مءيوبشهر 

أطقم " وات الاحيةألدا ةمجموعأسعءر  ءتكل من متوسط 3102 يونيوت خلل شهر ضانخف ▼ 

" مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط" %،6.6نسبة ب "جميعهء ملون بءللوازمصحمءم كءمل 

 .3102 مءيوشهر مقءرنة ب %5.3 بنسبة أسلك "للمبنى"مجموعة و %،6.1بنسبة 

كبل و %5..0بنسببة  الزجبء %، ومجموعبة 26.2بنسببة  لعمءلةاأسعءر مجموعة  متوسط عءارتف ▲

بنسببب  "دون اللببوازممببن أطقببم صحمببءم كءملببة " ألدوات الاببحيةاو ،حجببر الطبيعببيال مببن مجموعببة

 .3103 يونيومقءرنة بشهر  % على التوالي06.3%، و1..0

 "(PVCأنءبيبب )"و"، للمبنبىو" ، "األببرا  السبكنية" األسبلك ةأسبعءر مجموعب متوسبط ضءانخف ▼

% 6.5بنسببة  حديبدالو %،..6بنسبة الطءبوق و، على التوالي %01.3، و%00.5و ،%..02بنسب 

 من العءم السءبق. يونيوشهر بمقءرنة 

 %،01.3بنسببة  الحجر الطبيعبي مجموعة كل من متوسط أسعءر 3102 الربع الثءنيخلل  ارتفع ▬ 

. بينمبء انخفب  % علبى التبوالي3..% و02.6بنسبب مجموعة البحص والرمبل و ومجموعة العمءلة

% 6.0بنسبب  ، وأسلك "للمبنبى"(PVCأنءبيب )و، كهربء كءبلت المتوسط أسعءر كل من مجموعة 

 .3102ءلربع األول على التوالي مقءرنة ب% 1.3% و..5و

مقءرنة بءلفترة نفسهء من العءم السبءبق كبل مبن متوسبط أسبعءر  3102 الربع الثءنيتفع خلل ار ▬

% 35.5بنسبب ء  الزجبو ،"دون اللبوازممبن أطقم صحمءم كءملبة " ألدوات الاحيةاو، عمءلةالمجموعة 

األببرا  % على التوالي. بينمء انخفب  متوسبط أسبعءر كبل مبن مجموعبة أسبلك "..05% و31.1و

 .% على التوالي2..% و...% و..01" و"للمبنى" بنسب للشقة" و"السكنية
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مقارنة  3102 يونيو شهر أسعار مواد البناء خالل مؤشر شهرية فيالات التغي ر أهم :أولا 

 :3102 مايوشهر ب

 

 نسبة تراوصحتصحيث  ،3102 يونيوخلل  سعءرهءأ متوسطفي  راا تغي   مواد البنء  عءتمجمو شهدت

بينمء تراوصحت نسبة  ،العمءلة لمجموعة% 05.1و الخشب لمجموعة% 1.1 بين مء ءترتفءعاال

أطقم صحمءم كءمل " األدوات الاحية % لمجموعة6.6و معدات النقل% لمجموعة 1.2مء بين  ءتضاالنخفء

 .3102 مءيو بشهر مقءرنة "جميعهء ملون للوازمبء

 

 العمالة

، ومن خلل 3102 مءيو% مقءرنة بشهر 05.1 بنسبة 3102 يونيومتوسط أجور العمءلة خلل شهر  رتفعا

 .%31.1و% ..5بنود هذه المجموعة بنسب تراوصحت بين  معظم رتفءع( نلصحظ ا0الجدول )

 العمءلةمجموعة  أسعءر النسبي في متوسط التغي ر (:0)جدول 

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  المادر:  

 .ومعدات السلمة النقلو السكنو الغذا  المرافق:م مع كل التسهيلت من قبل الشركة الموردة تقد  و ،سءعةبءلمتوسط سعر العمءلة ملصحظة:  

 

 كابالت الكهرباء

انخفءض نتيجة وذلك ، 3102خلل شهر يونيو  %0.6بنسبة  كءبلت الكهربء ر مؤشر أسعء انخف 

 .بنود هذه المجموعة جميع

 كءبلت الكهربء مجموعة أسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:3)جدول 

ل
س

سل
لت
ا

 

 كابالت الكهرباء
 مايو متوسط أسعار

 )درهم( 3102
 يونيومتوسط أسعار 

 )درهم( 3102
ر النسبي التغي  

% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 322,860 316,390 -2.0 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 370,910 364,220 -1.8 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 613,150 607,610 -0.9 ▼ 

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر 

 

ل
س

سل
لت
ا

 

 تكلفة الساعة -العمالة 
 مايومتوسط أسعار 

 )درهم( 3102
 يونيومتوسط أسعار 

 )درهم( 3102
التغير النسبي 

% 

 ▲ 6.3 8.5 8.0 مساعدون 1

 ▲ 5.9 9.0 8.5 عمال شبة مهرة 2

 ▲ 20.0 12.0 10.0 نجارون 3

 ▲ 20.0 12.0 10.0 عمال حدادة 4

 ▲ 14.3 16.0 14.0 كهربائيون 5

 ▲ 20.0 30.0 25.0 مساحون 6

 ▲ 20.0 30.0 25.0 سائقون 7
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 األصباغ

وقد بلغت نسبة  ،3102 يونيو شهرفي متوسط أسعءرهء خلل  األصبءغ ارتفءعءا شهدت مجموعة  

 .3102 مءيو بشهرمقءرنة وذلك نتيجة ارتفءع بع  بنود هذه المجموعة  %،..0االرتفءع 

 

 3102: التغير في متوسط أسعءر مجموعة األصبءغ خلل أشهر (0)الشكل

 .ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر 

 

 سالكاأل

% على ..1% و5.3شقة" بنسبة للءر كل من مجموعة أسلك "للمبنى" و"انخف  متوسط أسع 

  %...1بنسبة  "األبرا  السكنية"التوالي. بينمء ارتفع متوسط أسعءر مجموعة أسلك 

 

 

 نابي األ

 3102 يونيو شهر خلل( uPVC) أنءبيب( وPVC) أنءبيبلمجموعة متوسط األسعءر الشهري  انخف  

  معظم بنود هذه المجموعة. نخفءضاوذلك نتيجة  ،توالي% على ال3.0% و1.6بنسبة 

 3102خلل أشهر  ألنءبيبمجموعة اأسعءر  التغي ر النسبي في متوسط (:3) الشكل

 
 .ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر
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 األدوات الصحية

 و ،ميعهء ملون"أسعءر كل من مجموعة األدوات الاحية "أطقم صحمءم كءمل بءللوازم جمتوسط  انخف 

مجموعة األدوات الاحية "أطقم صحمءم كءملة من دون و ،"مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط"

لشهر مءيو مقءرنة بء 3102خلل شهر يونيو  يعلى التوال %..1، و%6.1و ،%6.6اللوازم" بنسب 

3102. 

 

 

مقارنة  3102 ويونيأسعار مواد البناء خالل  مؤشرات شهرية فيالات التغي ر أهم :ثانياا 

 :من العام السابق ة نفسهاالفترب

  

شهر سعءرهء خلل أ متوسطءت في نخفءضءا بنء  االمواد  من مجموعءت عةمجمو عشرة خمس لتسج   

 ةلمجموع% 1.2 بين مء االنخفءض نسبة وتراوصحت ،نفسهء من العءم السءبق بءلفترةمقءرنة  3102 يونيو

كءنت على النحو ف نخفءضءتأمء أهم اال ،"األبرا  السكنية" أسلك لمجموعة% ..02و المواد العءزلة

 :اآلتي

 

  األسالك

، من العءم السءبق نفسهء فترةبءل مقءرنة 3102 يونيو شهر األسلك خللأسعءر  متوسط انخف  

" للمبنى" سلكاأل تليهء مجموعةو%، 13.8 بنسبة" األبرا  السكنية"سلك األرتهء مجموعة وتاد  

 .على التوالي %6.2و %11.5 تيبنسب" شقةلل"سلك األو

 

 الطابوق

من  ذاتهء ءلفترةبمقءرنة  3102 يونيو% خلل 6.8بنسبة  الطءبوقأسعءر مجموعة  توسطم انخف 

 العءم السءبق.

  3103 يونيومقءرنة بشهر  3102 يونيوخلل  طءبوق(: التغي ر النسبي في متوسط أسعءر مجموعة ال2جدول )

ل
س

سل
لت
ا

 

 الطابوق
 توسط أسعارم

 3103 يونيو

 )درهم(

متوسط أسعار 

 3102 يونيو

 )درهم(

 ر النسبيالتغي  

 % 

 ▼ 8.1- 1,700.0 1,850.0  سم / ألف / اإلمارات 41*01*01" 4طابوق إسمنتي / مفرغ /  1

 ▼ 9.5- 1,900.0 2,100.0  سم / ألف / اإلمارات 41*01*01" 6طابوق إسمنتي / مفرغ /  2

 ▼ 8.7- 2,100.0 2,300.0  سم / ألف / اإلمارات 41*01*01" 8مفرغ /  طابوق إسمنتي / 3

 - 0.0 2,600.0 2,600.0  سم / ألف / اإلمارات 41*01*01" 4طابوق إسمنتي / مصمت /  4

 ▼ 5.0- 2,850.0 3,000.0  سم / ألف / اإلمارات 41*01*01" 6طابوق إسمنتي / مصمت /  5

 ▼ 9.3- 3,400.0 3,750.0  سم / ألف / اإلمارات 41*01*01" 8طابوق إسمنتي / مصمت /  6

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : لمادرا 
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 الحديد

 انخفءض، وذلك نتيجة 3102 يونيو% خلل شهر 6.5بنسبة  انخفءضء الحديداظهر متوسط أسعءر  

 بنود هذه المجموعة. معظم

 

 3103ر ومقءرنة بشه 3102ر وخلل شهلحديد (: التغي ر في متوسط أسعءر مجموعة ا2شكل )

 

 .ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر

 

 

 3102 يونيوخالل شهر  ارتفاعاا أسعار مجموعات مواد البناء  متوسطاتبعض شهدت و

 نفسه من العام السابق على النحو التالي:شهر البمقارنة 

 

 الزجاج 

% مقءرنة بءلفترة ذاتهء من العءم 19.5بنسبة  3102 يونيوخلل سج ل متوسط أسعءر الزجء  ارتفءعءا  

 السءبق.

 
 3103ر ومقءرنة بشه 3102ر و(: التغي ر في متوسط أسعءر مجموعة الزجء  خلل شه1شكل )

 
 

 
 أبوظبي. –مركز اإلصحاء  المادر: 
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 البحص والرمل
 

، وقد بلغت نسبة 3102 يونيوءا في متوسط أسعءرهء خلل شهر رتفعشهدت مجموعة البحص والرمل ا

( يشير إلى نسب التغي ر لمعظم بنود هذه المجموعة، صحيث تراوصحت 1%، والجدول )05.0 رتفءعاال

 .3103 يونيو% مقءرنة بشهر 32.0% و..2لبع  البنود مء بين  رتفءعنسبة اال

 

  3103 يونيومقءرنة بشهر  3102 يونيو(: التغي ر النسبي في متوسط أسعءر مجموعة البحص والرمل خلل 1جدول )

 التغير النسبي
 % 

 متوسط أسعار
 3102 يونيو

 )درهم(

 متوسط أسعار
 3103 يونيو

 )درهم(

 البحص والرمل

ل
س

سل
لت
ا

 

 1 / اإلمارات ³بحص / كونكري مكسر إنش / م 65.0 80.0 23.1 ▲

 
 2 / اإلمارات ³إنش / م 3/4بحص / مغربل  - 75.0 -

 3 / اإلمارات ³إنش / م 3/8كري مكسر بحص / كون 67.5 70.0 3.7 ▲

 
 4 / اإلمارات ³إنش / م 3/8بحص / مغربل مكسر  - - -

 
 5 / اإلمارات ³بحص / كدش / م 45.0 - -

 6 / اإلمارات  ³الرمـــل / أبيض / م 42.5 47.5 11.8 ▲

 
 7 / اإلمارات  ³الرمـــل / أسود / م 50.0 - -

 8 / اإلمارات  ³ر / مالرمـــل / أحم 35.0 40.0 14.3 ▲

 السلعة غير متوافرة.: (-) 

 .ظبيأبو –مركز اإلصحاء  : المادر 
 

 العمالة

%، وذلك نتيجة االرتفءع في معظم بنود هذه 36.3بنسبة  العمءلةمجموعة أجور  ارتفع متوسط

 % مقءرنة بنفس الفترة من العءم السءبق.66.7% و20.0المجموعة مء بين 

 
 

 3103 يونيومقءرنة بشهر  3102 يونيوخلل شهر  عمءلةفي متوسط أسعءر مجموعة ال(: التغي ر 3شكل )
 

 

 أبوظبي. –مركز اإلصحاء  المادر: 
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 األدوات الصحية

أسعءر كل من مجموعة األدوات الاحية "أطقم صحمءم كءملة من دون اللوازم" ومجموعة متوسط ارتفع 

% على التوالي، 2.0% و06.3هء ملون" بنسبتي األدوات الاحية "أطقم صحمءم كءمل بءللوازم جميع

مؤشر أسعءر مجموعة األدوات الاحية "مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط" بنسبة  انخف بينمء 

 مقءرنة بءلفترة نفسهء من العءم السءبق. 3102خلل شهر يونيو % 0.1
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من  ولاألأسعار الربع متوسط مقارنة ب 3102 ولاأللربع لأسعار مواد البناء ثالثاا: متوسط 

 :3102عام 

 

 الربع الثءنيأسعءرهء خلل  متوسطءت في راا معظم المجموعءت السلعية من مواد البنء  تغي   لتسج  

% 1.0أسعءر مء بين في متوسطءت  االرتفءعتراوصحت نسبة . فقد 3102ءلربع األول بمقءرنة  3102

 .حجر الطبيعيال لمجموعة %01.3و لمواد العءزلةا لمجموعة

 متوسط انخف في صحين  .زليالدو مواد التسقيف :واستقرت متوسطءت أسعءر كل من مجموعءت

ليهء ت%، 6.0 مقدارهبءنخفءض  كءبلت الكهربء  مجموعةهء رتالمجموعءت السلعية وتاد  بع  أسعءر 

بنسبة  لك "للشقة"وأس%، 1.3بنسبة  األسلك "للمبنى"و ،%..5بنسبة  (PVC) أنءبيب مجموعة

2..%. 

 

من  الربع الثانيأسعار متوسط مقارنة ب 3102 الثانيلربع لأسعار مواد البناء رابعاا: متوسط 

 العام السابق له:

 

مقءرنة  3102 الربع الثءنيسعءرهء خلل أ متوسطءت في انخفءضء مواد البنء عءت مجمو معظم لتسج  

 لمجموعة% ..01وصبءغ األ لمجموعة% 1.0 بين مءءض نخفاال نسبة وتراوصحت ،3103 ءلربع الثءنيب

  ."األبرا  السكنيةأسلك "

أسلك مجموعة %، و...بنسبة  ءا انخفءض" للمبنى" أسلكمجموعة  ل متوسط أسعءركمء سج  

 .%3..بنسبة  والطءبوق، %2.. بنسبة (PVCأنءبيب ) ، ومجموعة%2..بنسبة  "للشقة"

% ..0مء بين  رتفءع، فتراوصحت نسبة االسعءرهءأ متوسطءت في ءا ارتفءع كمء أظهرت بع  المجموعءت

 ،العمءلة مجموعةل %35.5و "مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلطأدوات الاحية "لمجموعة 

 مجموعة الزجء و" أطقم صحمءم كءملة من دون اللوازم"أدوات الاحية  مجموعةكل من  ت أيضءا رتفعاو

 .على التوالي %..05و% 31.1 تيبنسب

 ءلربع الثءنيمقءرنة ب 3102 الربع الثءنيخلل ، ومجموعة مواد التسقيف الديزل أسعءر متوسط استقرو

3103 . 
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 3102 يونيولشهر  أسعار مجموعات مواد البناء متوسطاتل مؤشرات الشهريةالحركة  (:5جدول )

 .من العام السابق نفسها وبالفترة 3102 مايوشهر ب مقارنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 .فرةاالسلعة غير متو: (-)  

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : المادر  

  

 

 3102 نيويو / 3103 يونيو
% 

 3102 يونيو/  3102 مايو
% 

 مجموعات ال

م 
ق
ر

 

 1 اإلسمنت 1.4 2.9-

 2 البحص والرمل  0.0 15.1

 3 الخرسانة  0.0 4.1-

 4 الحديد 0.4- 6.5-

 5 الخش  0.4 1.4-

 6 ابوقالط 0.0 6.8-

 7 مواد التسقيف 0.0 0.0

 8 المواد العازلة 0.0 0.3-

 9 لفائف األغشية  -  - 

 10 الحجر الطبيعي 0.0 18.0

 11 البالط والرخام  1.1 3.1

 12 األدوات الصحية     

 12.1 أطقم صحمءم كءملة من دون اللوازم  4.7- 16.2

 12.2 جميعهء ملون بءللوازم أطقم صحمءم كءمل 6.6- 3.1

 12.3 مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط  6.0- 1.4-

 13 ـارة األسقـــف المستعـ 0.0 1.5-

 14 األصباغ 1.7 3.4

 15 الزجاج 0.0 19.5

 16 األنابي      

 16.1 (PVCأنءبيب ) 4.6- 10.2-

 16.2 (uPVCأنءبيب ) 2.1- 3.6-

 17 األسالك    

 17.1 للمبنى -أسلك  5.2- 11.5-

 17.2 للشقة -أسلك  0.9- 6.2-

 17.3 األبرا  السكنية -أسلك  0.8 13.8-

 18 كابالت الكهرباء 1.6- 2.7-

 19 النقل معدات 0.3- 1.9-

 20 العمالة 15.0 36.3

 21 الديزل 0.0 0.0
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 3102 األولع للربأسعار مجموعات مواد البناء  متوسطاتل ربعيةمؤشرات الالحركة (: 6جدول )

 من العام السابق. نفسها وبالفترة 3102الربع األول ب مقارنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فرةاالسلعة غير متو: (-) 

 .أبوظبي –مركز اإلصحاء  : درالما  

 

 

 

 / 3103 الربع الثاني
 3102 الربع الثاني
% 

الربع /  3102الربع األول 
 3102 الثاني
% 

 المجموعات 

م 
ق
ر

 

 1 اإلسمنت 0.2- 4.0-

 2 البحص والرمل  7.2 4.0

 3 الخرسانة  1.5 3.5-

 4 الحديد 1.5- 3.2-

 5 الخش  1.2 0.4-

 6 ابوقالط 0.9- 7.2-

 7 مواد التسقيف 0.0 0.0

 8 المواد العازلة 0.1 1.2-

 9 لفائف األغشية -   

 10 الحجر الطبيعي 14.2 14.2

 11 البالط والرخام  1.0 3.9

 12 األدوات الصحية     

 12.1 أطقم صحمءم كءملة من دون اللوازم  6.5 20.4

 12.2 جميعهء ملون بءللوازم صحمءم كءملأطقم  1.0- 7.9

 12.3 مجلى ستءنلس ستيل كءمل مع الخلط  2.3 1.9

 13 األسقـــف المستعــارة  0.2- 1.0-

 14 األصباغ 2.2 0.1-

 15 الزجاج 2.6 15.8

 16 األنابي      

 16.1 (PVCأنءبيب ) 5.7- 7.3-

 16.2 (uPVCأنءبيب ) 0.4 3.3-

 17 األسالك    

 17.1 للمبنى -أسلك  4.2- 9.8-

 17.2 للشقة -أسلك  3.9- 8.3-

 17.3 األبرا  السكنية -أسلك  1.0- 14.8-

 18 كابالت الكهرباء 6.1- 5.1-

 19 النقل معدات 0.2- 1.6-

 20 العمالة 13.6 25.5

 21 الديزل 0.0 0.0
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 سعار مواد البناءأمنهجية 

سءس النظري لعملية جمع األبمء في ذلك  ،سعءر مواد البنء أصحاء  إعداد الحءلية إلمنهجية ال إن 

 هء،جرا ات تجهيز البيءنءت واعتمءدإسعءر، وسلوب جمع بيءنءت األأو ،ة السلعتركيب سل  والبيءنءت، 

 النشرة في ض َِّحتو  قد  المحتملة أومعءلجة القيم المفقودة، وماءدر الخط، وطرق صحسءب المتوسطءت

 –صحاء  لكتروني لمركز اإلالموقع اإل طلع عليهء علىمكن االوي .3103 سعءر مواد البنء أل ةالسنوي

 .http://www.scad.ae أبوظبي

  

على  وللطلع. 3102 يوليوسعءر مواد البنء  لشهر أتقرير  لالمقب أغسطس 03في  ي نشرهذا وسوف  

 .http://www.scad.ae أبوظبي –صحاء  لكتروني لمركز اإلزيءرة الموقع اإل مكن أيضءا كثر يأتفءصيل 

 

 المسؤولية

الرسمية،  ي إعداد اإلصحاء اتأبوظبي يبذل كل الجهد والعنءية ف –وعلى الرغم من أن مركز اإلصحاء   

مهء خءلية من صحاء ات التي يقد  اإل البيءنءت أو ضمءنءت بأن المعلومءت أو فإن المركز ال يعطي أي

ا  االستخدام خسءئر أو أضرار تلحق بءلمستخدمين جر   أيعن  األخطء . وال يعتبر المركز مسؤوالا 

ة من قبل مركز اإلصحاء . وعليه ع بحسن ني  مة على الموقالمبءشر أو غير المبءشر لإلصحاء ات المقد  

ألي أغراض  تهوكيفي  فإن المستخدمين هم المسؤولون عن تحديد وقت استخدامهم لهذه اإلصحاء ات 

 بعينهء.

http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/

